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Appelsínugula hverfið (bátar)
Liðsstjóri: Jón Berg Reynisson
jonbr@centrum.is. Sími 893 6072.
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi,
Stamphólsvegur, Hópsbraut, Vesturhóp,
Austurhóp, Miðhóp, Suðurhóp ásamt
verslunarmiðstöðinni (Víkurbraut 62).

Bláa hverfið (krabbar)
Liðsstjóri: Gísli Jóhann Sigurðsson,
gisli@pgv.is. Sími 896 8909.
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marar-
gata, Garðvegur, Mánagata, Verbraut, Ránar-
gata, Kirkjustígur, Mánasund, Vesturbraut,
Mánagerði, Hellubraut, Dalbraut,
Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (saltfiskur)
Liðsstjóri: Sólveig Ólafsdóttir
sollaola@simnet.is. Sími 698 8115.
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss,
Hvassahraun, Staðarvör, Staðarhraun,
Norðurvör, Borgarhraun, Suðurvör,
Arnarhraun, Fornavör, Skólabraut, Leynis-
braut, Ásabraut, Leynisbrún, Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Liðsstjóri: Margrét Erla Þorláksd.,
margret1010@gmail.com.
Sími 698 6390
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsi-
vellir, Ásvellir, Sólvellir, Blómsturvellir,
Iðavellir, Höskuldarvellir, Hólavellir,
Litluvellir, Selsvellir, Baðsvellir, Efstahraun,
Gerðavellir.

Hverfaskipting 2015Tússið símanúmer á
handabak barnanna
Á hverri hátíð er eitthvað um það að börn
verði viðskila við foreldra sína. Farið verður
með öll börn sem lenda í þeirri aðstöðu í
stjórnstöðina á Sjóaranum síkáta þar sem
lögregla og björgunarsveit eru á vaktinni
(merkt á korti í opununni).
Gott ráð er að tússa símanúmerið á handa-
bak barnanna en þetta hefur gefist vel á
mörgum bæjarhátíðum.

Hver á heima hér?
Léttur leikur í aðdraganda Sjóarans síkáta
stendur yfir frá þriðjudeginum 28. maí fram
yfir Sjóarann síkáta. Þekkja þarf 8
útidyrahurðir í bænum (2 í hverju litahverfi).
Bækling um um leikinn verður dreift í hús
og mun hann einnig liggja frammi á völdum
stöðum. Þar þarf að skrá í hvaða götu hvert
hús er og húsnúmer. Glæsileg verðlaun
verða í boði en vinningshafar verða dregnir
út mánudaginn 8. júní.

20 ára aldurstakmark
á tjaldsvæði
• Athygli er vakin á því að 20 ára aldurstak-
mark er á tjaldsvæðinu á Sjóaranum síkáta
en börn og unglingar eru að sjálfsögðu
velkomnir í fylgd með foreldrum/for-
ráðamönnum sem gista á tjaldsvæðinu.
• Hart verður tekið á unglingadrykkju.
• Tjaldsvæðið verður vaktað af björg-
unarsveit að nóttu til.

Hundahald bannað
Athygli er vakin á því að hundahald er
bannað á hátíðarsvæðinu.
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• Ingó Veðurguð með brekkusöng þar sem allir taka undir.
• „Trúbadorar“ úr hverju hverfi taka lagið.
• Helgi Björnsson tekur vinsæla reiðmannasöngva.
• Arney Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir flytur nýtt lag, Okkar
dagur, eftir Sigurbjörn Daða Dagbjartsson.
• Ingó og Veðurguðirnir skemmta á bryggjuballi til
miðnættis og keyra upp stemmninguna.

INGÓ OG VEÐURGUÐIRNIR

FÖSTUDAGURINN 5. JÚNÍ KL. 20:30-24:00
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MIÐVIKUDAGUR 3. JÚNÍ:

Kl. 20:00 Pílumót Sjóarans síkáta fyrir nemendur í 8. – 10. bekk.
Mótið fer fram í Kvennó. Skráningu lýkur sama dag kl. 19:00.
Skráning fer fram í síma 865 2900 hjá Gunnari Má og á 
gunnar.gunnarsson@sjova.is.  

Fimmtudagur 4. júní:

Kl. 06:00 – 21:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

Kl. 10:00 – 17:00 Kvikan, auðlinda- og menningarhús – Hafnar-
götu 12A. Opið á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna og
Guðbergsstofu.

Kl. 10:00-20:00 Palóma. Kolaportsstemmning og afsláttur.

Kl. 10:30 Fiskur undan steini. Leikskólabörn
skreyta girðinguna á móti verslunarmiðstöðinni
í tilefni Sjómannadagshelgarinnar.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip
með opið hús í aðstöðu félagsins að
Skólabraut 8. Fjöldi glæsilegra muna til sýnis.

Kl. 16:00 Körfuboltamót Sjóarans síkáta.
Keppt er í
tveimur 
aldurs-
flokkum.
Skráning á
staðnum. 
3.-6. bekkur
byrjar og
síðan tekur 
7.-10 bekkur
við.
3.-6. bekkur
(litlar körfur)

7.-10.bekkur (stórar körfur)
Reglur:
- 3 á 3. Hverfisskipt (það má koma meira en 1 lið frá hverju hverfi).
- Strákar og stelpur saman í liðum.
- Spilað á tvær körfur í einu.
- Hver leikur er uppí 7 körfur, „make it take it“ (ef  þú skorar þá færðu
boltann aftur).
- Sókn dæmir villur.
- 4 efstu liðin í hvorum aldri komast í undanúrslit og síðan úrslit.  
Umsjón: Jóhann Árni Ólafsson. Nánari upplýsingar í síma 660 7326.

Kl. 17:00 Kvenfélag Grindavíkur gengur Ingibjargarstíginn og
býður upp á kaffi og bakkelsi við minnisvarðann. Allir velkomnir.

Kl. 18:00 Götuhlaup Sjóarans síkáta 2015 haldið í fyrsta sinn. 
Hlaupalengd: 5 km.
Rásmark: Lagt af  stað við aðalinngang íþróttamiðstöðvarinnar.  
Tímataka með flögu. Tölvupóstur með upplýsingum um tíma er
sendur til keppenda eftir hlaup og birtur á www.hlaup.is. Keppt verður í
flokkum karla og kvenna, 18 ára og eldri og undir 18 ára.
Verðlaun:  Vetrarkort í Bláa Lónið.    
Hlaupaleiðin: Byrjað við nýja íþróttamiðstöð, hlaupið fram hjá
Króki og í Hópshverfi, niður á bryggju og upp Víkurbraut.
Hlaupaleiðina má sjá á www.hlaup.is
Skráning fer fram á www.hlaup.is. Skráning opin til kl. 22.00
miðvikudaginn 3. júní.
Allar nánari upplýsingar á www.hlaup.is
Þátttökugjald: 1.500 kr. 18 ára og eldri. Ókeypis fyrir yngri en 18 ára.
Grillveisla og ókeypis í sund eftir hlaupið. 

Sjóarinn síkáti •  Dagskrá
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Kl. 19:00 Pílumót Sjóarans síkáta 2015 fyrir 15 ára og eldri. Mótið
fer fram í Kvennó. Skráningu lýkur sama dag kl. 18:00. 
Skráning fer fram í síma 865-2900 hjá Gunnari Má og á 
gunnar.gunnarsson@sjova.is.

Kl. 21:00 Papa‘s
barinn. Ýmsir þekktir
og óþekktir 
Grindavíkingar koma
og skemmta svo sem
skipstjóri, pípari,
rafvirki, stýrimaður og
vélstjóri svo einhverjir
séu nefndir. Á miðnætt
taka hinir heimsfrægu
DúBilló við og halda
uppi stuði fram á nótt. 

Föstudagur 5. júní

Söguratleikur Grindavíkur 2015. Í tilefni af  10 ára afmæli ratleiksins
var farið yfir söguna og nokkrir góðir staðir valdir úr til upprifjunar.
Ratleikurinn vísar á þá. Fróðleikurinn byggir á tilgátum en stuðst er
við sagnir, örnefnalýsingar og munnmæli fólks í Grindavík. Höfundur
ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín
Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf  að færa inn á lausnarblaðið
og skila því í Kvikuna ekki síðar en 20. júní. Dregið verður úr réttum
lausnum og það tilkynnt í Jónsmessugöngunni á Þorbirni 21. júní.

Kl. 06:00 – 20:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

Kl. 10:00 – 24:00 Kvikan, auðlinda- og menningarhús – 
Hafnargötu 12A. Opið á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna og
Guðbergsstofu.

Kl. 10:00 – 00:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í
Grindavík til sýnis við Kvikuna.

Kl. 10:00 – 18:00 Verslunin Palóma: Kolaportsstemming á gangi
verslunarmiðstöðvarinnar.

Kl. 12:00 Sjómannastofan Vör: Hádegishlaðborð. Súpa, salatbar og
fiskur dagsins.

Kl. 13:00 – 22:00 „Paintball“ og „Lazertag“ á Landsbankatúninu.
Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 Skreytinganefnd Sjóarans síkáta fer á stúfana til að velja
bestu skreytingarnar fyrir fjóra valflokka.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip með opið hús í aðstöðu
félagsins að Skólabraut 8. Fjöldi glæsilegra muna til sýnis.

Kl. 14:00 – 17:00 Gallerý Spuni: Hulda Hákonardóttir með kynningu
frá Ístex. Happadrætti fyrir alla sem versla.

Kl. 15:00 - 17:00  Toyota Lyftararallý á Suðurgarði í umsjón
Kraftvéla í samstarfi við fyrirtæki í Grindavík. Starfsmenn
fyrirtækja í Grindavík keppa sín á milli um titilinn Toyota 
lyftarameistari Grindavíkur 2015.

18:00 Götugrill um allan bæ.
Grindavíkurbæ hefur verið skipt upp í fjögur hverfi þar sem hvert
þeirra hefur sinn lit og sitt þema.  Bæjarbúar eru hvattir til þess að
skreyta göturnar í sínum litum og slá saman í götugrill sem liðsstjórar
hverfanna sjá um að skipa.

Svona er bænum skipt upp:

Appelsínugula hverfið (bátar)
Austurvegur, Þórkötlustaðahverfi, Stamphólsvegur,
Hópsbraut, Vesturhóp, Austurhóp, Miðhóp,
Suðurhóp, Norðurhóp, Víðigerði, Efrahóp.

Bláa hverfið (krabbar)
Túngata, Víkurbraut neðan pósthúss, Marargata,
Garð-vegur, Mánagata, Verbraut, Ránargata,
Kirkjustígur, Mánasund, Vesturbraut, Mánagerði,
Hellubraut, Dalbraut, Sunnubraut, Laut.

Græna hverfið (saltfiskur)
Heiðarhraun, Víkurbraut ofan pósthúss, Hvassa-
hraun, Staðarvör, Staðarhraun, Norðurvör, 
Borgarhraun, Suðurvör, Arnarhraun, Fornavör,
Skólabraut, Leynisbraut, Ásabraut, Leynisbrún,
Hraunbraut.

Rauða hverfið (fiskar)
Skipastígur, Árnastígur, Vigdísarvelli, Glæsivellir,
Ásvellir, Sólvellir, Blómsturvellir, Iðavellir, 
Höskuldarvellir, Hólavellir, Litluvellir, Selsvellir,

Baðsvellir, Efstahraun, Gerðavellir.

20:00 Litaskrúðganga úr hverfunum fjórum að hátíðarsvæðinu
við Hafnargötu. Mæting í gönguna ekki seinna en 19:45. 
Gangan leggur af  stað kl. 20:00.
Appelsínugula hverfið leggur af  stað frá 50+ blokkinni á 
gatnamótum Suðurhópsbrautar og Stamphólsvegar (gengur niður
Stamphólsveg að kirkjunni og út á Ránargötu).
Rauða hverfið leggur af  stað frá Hérastubbi bakara (gengur Gerðavelli
og suður Víkurbraut að Ránargötu).
Græna hverfið leggur af  stað frá gatnamótum Leynisbrautar og
Staðarhrauns (gengur upp Heiðarhraun og að 
Ránargötu).
Bláa hverfið leggur af  stað frá Kvennó (gengur norður Víkurbraut að
Ránargötu).
Öll hverfin ganga svo niður Ránargötuna að hátíðarsvæðinu í
þessari röð: (1)Rauðir, (2) grænir, (3) bláir og (4) Appelsínugulir



6 www.sjoarinnsikati.is

Kvölddagskrá: Bryggjuball á hátíðarsvæðinu við Kvikuna.
Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-flos og annað góðgæti
til sölu.
Leiktæki við Kvikuna í fyrsta skipti á föstudagskvöldi.
Dagskrá:
• Ingó Veðurguð með brekkusöng þar
sem allir taka undir.
• „Trúbadorar“ úr hverju hverfi taka
lagið.
• Helgi Björnsson tekur vinsæla reið-
mannasöngva.
• Arney Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir
flytur nýtt lag, Okkar dagur, eftir Sigur-
björn Daða Dagbjartsson.
• Ingó og Veðurguðirnir skemmta á
bryggjuballi til miðnættis.

Aðal-braut: Opið alla nóttina.
Söluturninn: Opið alla nóttina.

Kl. 22:00 Bryggjan-kaffihús: Bubbi
og Vignir (Guðbrandur Einarsson og
Vignir Bergmann) leika lifandi tónlist
fyrir gesti.  Bátarnir hans Gylfa á Bjargi
til sýnis á staðnum alla helgina.

Kl. 00:00 Salthúsið: Diskó frá
miðnætti. Ókeypis aðgangur.

Kl. 00:00 Kanturinn:  Gilzenegger,
aka DJ Muscle Boy og DJ Óli Geir,
halda uppi stuðinu.

Kl. 00:00 Papa‘s Barinn: Grímseyjarbræður skemmta. Eldhúsið opið
fram á nótt.

Laugardagur 6. júní:

Söguratleikur Grindavíkur 2015. Í tilefni af  10 ára afmæli ratleiksins
var farið yfir söguna og nokkrir góðir staðir valdir úr til upprifjunar.
Ratleikurinn vísar á þá. Fróðleikurinn byggir á tilgátum en stuðst er
við sagnir, örnefnalýsingar og munnmæli fólks í Grindavík. Höfundur
ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín,
Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf  að færa inn á lausnarblaðið
og skila því í Kvikuna ekki síðar en 20. júní. Dregið verður úr réttum
lausnum og það tilkynnt í Jónsmessugöngunni á Þorbirni 21. júní.

Kl. 08:00 Nú breytum við til og Sjóarinn Síkáti – ÞORBJÖRN
h/f, hið vinsæla golfmót Golfklúbbs Grindavíkur verður leikið
með SHOTGUN fyrirkomulagi, sem þýðir að þátttakendur eru
allir ræstir út samtímis. Mótið
mun hefjast stundvíslega kl.
08:30 laugardaginn 6. júní.
SHOTGUN ræsing gerir það að
verkum að einungis 88 kepp-
endur komast að í mótinu.
Skráning hefst þann 23. maí.
Leikið er með punktafyrirkomu-

lagi og einnig eru verðlaun fyrir besta skor. Veglegir vinningar eru í
boði en uppistaða vinninga eru fiskafurðir. ÞORBJÖRN h/f   styrkir
mótið af  miklum myndarbrag. Nú er um að gera að missa ekki af
þessu einstaka tækifæri og spila golfmót á Húsatóftavelli, því Grind-
víkingar eru sannarlega höfðingjar heim að sækja.  Sjáumst hress og
kát á glæsilegum 18 holu golfvelli. Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu
sætin með forgjöf  og efsta sætið án forgjafar. Einnig verða námunda-
verðlaun á öllum par 3 holunum og að sjálfsögðu munum við draga út
vinninga úr skorkortum viðstaddra í lok verðlauna afhendingar. 
Hámarksforgjöf  karla  er 24 og kvenna er 28. Skráning fer fram á
www.golf.is. Þátttökugjald er 4000 kr.

Kl. 10:00 Knattspyrnumót á æfingasvæði
Grindavíkur í 6. flokki drengja.  Keppt er
í A, B, C og D liðum og er von á 200 þátt-
takendum, fyrir utan foreldra og forráða-
menn.  

Kl. 10:00 – 18:00 Kvikan, auðlinda- og
menningarhús – Hafnargötgu 12A. Opið á Saltfisksýninguna,
jarðorkusýninguna og Guðbergsstofu.

Kl. 10:00 – 19:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

Kl. 10:00 – 18:00 Risastórt fiskabúr með bleikju frá Íslandsbleikju í
Grindavík til sýnis við Kvikuna.

Kl. 11:00 Minja- og sögufélagið stendur fyrir göngu um
Þórkötlustaðahverfið. Mæting við gamla vatnstankinn.

Kl. 11:30-14:00 Sjómannastofan Vör: Tilboð af  grillmatseðli.

Kl. 12:00 (ATH! Breyttur tími) Skemmtisigling fyrir alla fjöl-
skylduna. Farið um borð frá Ísfélagi Grindavíkur við Miðgarð. 
Vinsamlegast mætið eigi síðar en 15 mínútum fyrir brottför. 

Kl. 12:20 Bylgjan í beinni frá Sjóaranum síkáta. Valtýr Björn og Jói
slá á létta strengi.

Kl. 13:00-17:00 Palóma. Kolaportsstemning og afsláttur.

Kl. 13:00 – 18:00 Leiktæki frá Sprell og Skemmtilegt.is á hafnar-
svæðinu. Aldrei áður hafa fleiri leiktæki verið á svæðinu fyrir krakka á
öllum aldri.
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Kl. 13:00 – 17:00 Slysavarnardeildin Þórkatla verður með candy-
floss og annað góðgæti til sölu á hafnarsvæðinu og í Kvikunni.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksfélagið Greip með opið hús í aðstöðu
félagsins að Skólabraut 8. Fjöldi glæsilegra muna til sýnis.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverksmarkaður. Staðsettur í tjöldum 
vestan við Kvikuna. Fjölbreytt úrval af  ýmis konar handverki.

Kl. 13:00 – 22:00 „Paintball“ og
„Lazertag“  á Landsbankatúninu.
Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 – 18:00 Vatnaboltar – við
vigtarhúsið. Aðgangseyrir.

Kl. 14:00 – 17:00 Félag slökkvi-
liðsmanna í Grindavík verður með
opið hús í slökkviliðsstöðinni. Nýr
körfubíll slökkviliðsins til sýnis.

Kl. 13:00 – 17:00 Skemmtidagskrá
við hátíðarsvið
o Sterkasti víkingur í heimi – Uxa-
ganga (13:00)
o Sveppi og Villi skemmta (13:40)
o Sterkasti víkingur í heimi -
Trukkadráttur (14:00)
o Reipitog litahverfanna fjögurra
(14:30).
o Verðlaunaafhendingar: Best
skreytta húsið, best skreytta gatan,
frumlegasta skreytingin, best skreytta
fyrirtækið og best skreytta hverfið
(14:40).
o Einar Mikael töframaður (14:45)
o Sigurvegari söngkeppni SAMFÉS
2015, Jóhanna Ruth Luna Jose úr
félagsmiðstöðinni Fjörheimum
(15:15)
o Íþróttaálfurinn og Solla stirða
(15:30)  
o Sterkasti víkingur í heimi – Hjól-
böruakstur (15:45)
o Iðkendur í taekwondódeild UMFG
leika listir sínar (16:15).
o Sterkasti víkingur í heimi – 
Bryggjupolli (16:25)
Seinni hluti keppninnar Sterkasti maður í
heimi Íslandi fer fram á sunnudegi.

Kl. 14:00-16:00 Andlitsmálun við
hoppukastalana við Kvikuna.
Ókeypis fyrir öll börn. 

Kl. 14:00 Hópkeyrsla bifhjóla frá Bláa Lóninu, ekið inn í bæinn
niður Víkurbraut, Ægisgötu og inn Seljabót í gegnum hátíðarsvæðið
og upp Ránargötu og stöðvað fyrir utan N1. Hjólum raðað upp og
verða þau til sýnis. Grindjánar bifhjólaklúbbur ásamt öðrum klúbbum.

Kl. 14 eða 15 (tímasetningin er sveigjanleg) Þyrla Landhelgis-
gæslunnar sýnir björgun úr sjó úr Grindavíkurhöfn.

Kl. 14:30 – Kappróður í höfninni. Land- og sjósveitir karla og
kvenna. Lið frá hverju hverfi taka þátt.  Allar sveitir sem vinna fá 
pizzuveislu á Papas.

Kl. 15:00 – Brúðubíllinn skemmtir yngstu kynslóðinni á 
Hafnargötunni.

Kl. 15:00 – 17:00 Bacalao-mótið í knattspyrnu. Knattspyrnumót
fyrir 30 ára og eldri, fyrrum knattspyrnuhetjur Grindvíkinga nær og
fjær. Saltfiskveisla um kvöldið. Nánar á www.bacalaomotid.is 

Kl. 15:30 (eða strax á eftir kappróðri) Sjópulsan á ferð um höfn-
ina. Tvenns konar ferðir; Ferð ofurhugans 13 ára og eldri – Ferð með
yngri um höfnina. Er háð veðri.

Kl. 16:00 – 17:00 Grindjánar bifhjólaklúbbur við Fiskmarkaðinn.
Ókeypis krakkakeyrsla. Börn fá að sitja aftan á bifhjólum og fara
hring. Mömmur fá að fara rúnt á eftir.

Kl. 17:00 Kanturinn – KERLINGAHLAUP. Karlar bera konur
sínar á bakinu í gegnum þrautabraut.  Vegleg verðlaun. Nánari 
upplýsingar og skráning á staðnum. Magnús Ver dæmir.

Kl. 17:00-18:40 Tónleikar á hátíðarsviði. Þrjár hljómsveitir sem
flestar tengjast Grindavík, spila eingöngu frumsamið efni.
Hljómsveitirnar eru:
• Electric Elephant spilar poppskotið fönk-rokk af  hæsta gæðaflokki
einkennist af  grípandi laglínum og „grúví" hljóðfæraleik.
• Ring Of  Gyges spilar framsækið þungarokk, innblásið af  „prog
rock" sveitum 8. áratugarins og þyngri sveitum samtímans.
• Vára spilar allt frá rólegum vísum til kraftmikils rokks og einkennist
tónlistin af  breiðum hljómi, sveiflandi stemningu og fallegum söng.
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Kl. 18:00 Kokkurinn Issi með opið hús og býður upp á dýrindis
grillveislu fyrir gesti og gangandi að Vesturhópi 6. Allir velkomnir. 
Frjáls framlög. Baukur við hurðina en öll innkoma fer í að styrkja gott
málefni sem tengist sjómannsfjölskyldum í Grindavík. Tjald og tónlist
í garðinum.

Kvölddagskrá:

Kl. 21:00-23:30 Skonrokk í íþróttahúsinu. SkonRokk hópurinn
hefur algjörlega slegið í gegn og fest sig í sessi tónleikaunnenda. Nú
verður 80´s áratugunum beggja vegna gerð góð skil. Eyþór Ingi, Birgir
Haralds (Gildrunni), Pétur „Jesú" Guðmundsson og Stebbi Jak ásamt
hinni mögnuðu hljómsveit Tyrkja Guddu, munu flytja öll gæsahúðar-
lögin frá þessu magnaða tónlistartímabili í rokksögunni. Hægt er að
finna SkonRokk hópinn á Fésbókinni undir Tyrkja Gudda og allar
hugmyndir að lagavali eru vel þegnar.  
Miðaverð: 5.500 kr. Miðinn gildir einnig á ball í íþróttahúsinu
eftir tónleikana með Helga Björns, Steinda jr. og Bent. 
Forsala í Aðal-braut 31, Víkurbraut 31, sími 426 7222. Aldurstakmark
á tónleikana er 18 ár.

Aðal-braut: Opið alla nóttina.
Söluturninn: Opið alla nóttina.

Kl. 00:00 Papa‘s barinn: Brynjar og Óskar skemmta. 
Ókeypis aðgangur. Eldhúsið opið fram á nótt.

Kl. 22:00 Bryggjan-kaffihús: Bubbi og Vignir (Guðbrandur Einars-
son og Vignir Bergmann) leika lifandi tónlist fyrir gesti.  Bátarnir hans
Gylfa á Bjargi til sýnis á staðnum alla helgina.

Kl. 23:00 Kanturinn: Hljómsveitin Hafrót með Grindvíkinginn Pétur
Hreinsson í broddi fylkingar
leikur fyrir dansi. 

Kl. 00:00 – 04:00 Salthúsið:
Dansleikur með hljómsveitinni
Dalton. Miðaverð 2.500 kr. Eld-
húsið opið alla helgina frá kl:
12:00-22.00 

Kl. 00:00 – 04:00 Íþróttahúsið:
Ball á vegum körfuknattleiksdeildar UMFG með Helga Björns,
Steinda jr. og Bent ásamt Geimförunum. Sérstakir gestir Arney 
Ingibjörg og Íris Buttercup. Forsala í versluninni Palómu, Víkurbraut
62. 18 ára aldurstakmark. Húsið opnar kl. 23:00. 

Sunnudagur 7. júní:

Kl. 08.00: Fánar dregnir að hún. Bæjarbúar hvattir til að flagga.

Söguratleikur Grindavíkur 2015. Í tilefni af  10 ára afmæli ratleiksins
var farið yfir söguna og nokkrir góðir staðir valdir úr til upprifjunar.
Ratleikurinn vísar á þá. Fróðleikurinn  byggir á tilgátum en stuðst er
við sagnir, örnefnalýsingar og munnmæli fólks í Grindavík. Höfundur
ratleiks er Sigrún Jónsd. Franklín.
Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf  að færa inn á lausnarblaðið
og skila því í Kvikuna ekki síðar en 20. júní. Dregið verður úr réttum
lausnum og það tilkynnt í Jónsmessugöngunni á Þorbirni 21. júní.

Kl. 10:00 – 17:00 Opnunartími Sundlaugar Grindavíkur

Kl. 10:00 – 18:00 Kvikan, auðlinda- og menningarhús – 
Hafnargötu 12A. Opið á Saltfisksýninguna, jarðorkusýninguna og
Guðbergsstofu.

Kl. 11:00 – 12:00 Dorgveiðikeppni fyrir 16 ára og  yngri. Fer fram á
Miðgarði fyrir framan Ísfélagið. Skráning á staðnum. Foreldrar/for-
ráðamenn fylgi yngri börnum og eru þau á ábyrgð þeirra en björg-
unarvesti eru til við hafnarvigtina. Veitt verða verðlaun fyrir mesta
aflann, þyngsta fiskinn og ljótasta fiskinn. Keppnin er tvískipt; 12 ára
og yngri annars vegar og hins vegar 13 – 16 ára. Ljótustu fiskarnir fara
í fiskabúr og verða til sýnis.

Kl. 13:00 – 18:00 Fiskasafn með lifandi sjávardýrum í fiskabúrum
á bryggjukantinum við hátíðarsviðið. Sjóarinn síkáti í samvinnu við
Hafrannsóknastofnunina í Grindavík og sjávarúvegsfyrirtæki setja upp
fiskabúr af  ýmsum stærðum þar sem verður að finna margar af  helstu
nytjafiskum sem veiðast við Ísland auk krabba, sæfífla, krossfiska,
ígulkerja, kolkrabba og skeldýra. Meðal annars verða snertibúr með
kröbbum, krossfiskum og ígulkerjum sem spennandi er fyrir börnin
að skoða og handfjatla. Einnig verða furðufiskar sem veiðst hafa á
grindvískum bátum til sýnis í fiskikörum.
Kl. 13:00-15:00 Minja- og sögufélagið festi kaup á húsinu Bakka í
vetur. Húsið verður til sýnis fyrir gesti og gangandi. Jafnframt verða
gamlar útgerðarmyndir til sýnis.
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Kl. 13:00 – 18:00 Leiktæki frá Sprell og Skemmtilegt.is verða á
hafnarsvæðinu. Aldrei áður hafa fleiri leiktæki verið á svæðinu fyrir
krakka á öllum aldri.

Kl. 13:00 Sjómannamessa í Grindavíkurkirkju. Ræðumaður Sverrir
Vilbergsson sjómaður. Karlakór Keflavíkur leiðir söng undir stjórn
Guðlaugs Viktorssonar. Organisti er Bjartur Logi Guðnason. 
Prestur: Sr. Elínborg Gísladóttir. Blómakrans verður að venju borinn
að minnisvarðanum Von.
Þar mun karlakórinn syngja og bænir beðnar.

Kl. 13:00 – 17:00 „Paintball“
og „Lazertag“ á Lands-
bankatúninu. Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 – 18:00 Vatnaboltar –
við hafnarvigtina. Aðgangseyrir.

Kl. 13:00 – 17:00 Sýning á
fornbílum. Félagar úr Suður-
nesjadeild Fornbílaklúbbsins
sýna dýrgripi sína.  Bílarnir verða
staðsettir fyrir neðan Vísi.

Kl. 13:00 – 17:00 Handverks-
markaður. Staðsettur í 
tjöldum vestan við Kvikuna.
Fjölbreytt úrval af  ýmis konar
handverki.

Kl. 13:00 – 17:00
Slysavarnardeildin Þórkatla
verður með candy-floss og
annað góðgæti til sölu á 
hafnarsvæðinu og í Kvikunni.

Kl. 13:00 – 17:00 Veltibíll Sjóvá
í Hafnargötunni.

Kl. 13:00 – 17:00 Dagskrá við
hátíðarsvið
o Sterkasti víkingur í heimi:
Við hátíðarsviðið: Réttstöðu-
lyfta (13:00)
o Kl. 14:00 Hátíðarhöld við
Kvikuna í tilefni Sjómanna-
dagsins.  Sjómanna- og vél-
stjórafélag Grindavíkur sér
um dagskrána.
Ávarp flytur Ásmundur
Friðriksson alþingismaður.
Kynnir: Sigurður Kristmunds-
son hafnarstjóri. Karlakór
Grindavíkur tekur lagið. Gjöf
til sjósveitar björgunar-
sveitarinnar Þorbjarnar.
Heiðursviðurkenningar og
verðlaunaafhending fyrir 
kappróður.

o Kl. 15:00 Koddaslagur, kararóður og flekahlaup við höfnina, stelpur
og strákar. Pizzuveisla í verðlaun. 
o Lína Langsokkur (15:15)  
o Skoppa og Skrítla (15:30)
o Einar Mikael töframaður (15:50)
o Sterkasti víkingur í heimi – Drumbalyfta (16:10)
o Sterkasti víkingur í heimi – Atlassteinar (17:00)

Kl. 14:00-17:00 Í tilefni af  50 ára afmæli Vísis er bæjarbúum og
gestum Sjóarans síkáta boðið að skoða fiskvinnslur fyrirtækisins
undir leiðsögn eigenda. Boðið verður uppá fiskismakk, afmælisköku
og lifandi tónlist. Saltfiskvinnsla fyrirtækisins hefur verið starfrækt í
hálfa öld að Hafnargötu 16. Fyrirtækið er nú einnig að taka í notkun
nýtt hátæknifrystihús að Miðgarði 3 til að mæta breyttum áherslum í
greininni. Allir velkomnir.



Kl. 14:00-16:00 Andlits-
málun við hoppukastalana
við Kvikuna. Ókeypis fyrir
öll börn. 

Kl. 14:00 – 17:00 
Hoppukastali frá Lands-
bankanum verður 
staðsettur við Kvikuna.
Sproti verður á svæðinu milli
kl. 15:00 og 16:00.

Kl. 14:15 – Víðihlíð/Mið-
garður. Karlakór Keflavíkur
syngur.

Kl. 14:30 – Víðihlíð/Miðgarður. Raggi Bjarna skemmtir.

Kl. 14:30 – 16:30 Hestateyming við Kvikuna. Börnum gefst 
tækifæri til að fara á hestbak.

Kl. 16:00 – 17:00 Grind-
jánar bifhjólaklúbbur
við Fiskmarkaðinn.
Ókeypis krakkakeyrsla.
Börn fá að sitja aftan á
bifhjólum og fara hring.
Mömmur fá að fara rúnt á
eftir.

Kl. 17:00 Kanturinn – Íslandsmeistaramót í sjómanni um leið og
keppni í Sterkasta manni í heimi lýkur. Þrír aldursflokkar. Athugið
að keppendur í Sterkasta manni í heimi mega ekki keppa. 

Kl. 17:15 Knattspyrnumót hverfanna. Knattspyrnumót á Grinda-
víkurvelli á milli hverfanna fjögurra í Grindavík. Keppt er á hálf-
um velli, 10 í liði, 2x6 mínútur. Valið er í lið samkvæmt eftirfarandi
reglum: 
- Enginn meistaraflokksleikmaður má vera með. Skylda er að spila á
strigaskóm (takkaskór bannaðir) og markvörður verður að vera í
stígvélum. Leiknar verða 2x6 mínútur. Leiknir verða undanúrslitaleikir
(dregið á staðnum) og svo úrslitaleikur. Liðin þurfa að mæta í
búningum í sínum litum.
- SKRIÐTÆKLINGAR BANNAÐAR. Yfirdómari er Sigurður Óli
Þorleifsson, alþjóðlegur FIFA dómari.

Kl. 20:00 Sjómannastofan Vör.
Hátíðarkvöldverður Sjómanna-
og vélstjórafélags Grindavíkur.
Hlaðborð. Vinsamlega pantið
borð tímanlega í síma 426-8570.
Björn Bragi sér um uppistand og
Svavar Knútur um söng og tónlist.
Jón á Sjómannastofunni sér um
matinn af  sinni alkunnu snilld.

Kl. 20:00 Minningartónleikar um Palla og Möggu í 
Grindavíkurkirkju. 
Jón Ólafsson tónlistarmaður stjórnar minningartónleikum um Palla
og Möggu í tilefni þess að Vísir fagnar 50 ára afmæli. Þar flytja börn
þeirra hárómantísk sjómannalög af  nýútgefnum diski þeirra ,,Lögin
hans pabba". Með þeim eru landskunnir hljóðfæraleikarar undir stjórn
Vilhjálms Guðjónssonar og sérstakur gestasöngvari verður Ragnar
Bjarnason. Diskurinn verður til sölu á staðnum og rennur söluand-
virði hans óskipt til Grindavíkurkirkju. Frítt inn og allir velkomnir.
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Barnadagskráin er í boði

LANDSBANKANS

Glæsilegur handverksmarkaður í
tjöldum við Kvikuna laugardag og

sunnudag
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Aðalbraut - Víkurbraut 31

Föstudagur: Nætursala, grillið opið alla nóttina.
Laugardagur: Nætursala, grillið opið alla nóttina.

Grill, ís og sælgæti. Verið velkomin!

Blómakot - HAFNARGÖTU 7b
Fimmtudagur opið frá kl. 12:00-18:00.
15% afsláttur á öllu í hverfalitum.

Föstudagur opið kl. 12-18.
15% afsláttur af kertum og servéttum.
Hlutavelta kl. 16-18, engin núll.

Laugardagur opið 13 -18.
15% afsláttur af luktum og kertastjökum.
Hlutavelta kl. 16- 18, engin núll.

Sunnudagur opið 13-17. Hátíðarstemming í kotinu.

GALLERÝ SPUNI - GERÐAVÖLLUM 17
Hulda Hákonardóttir, kynning frá Ístex milli kl 14 – 17 
föstudaginn 5. júní
20% afsláttur á íslensku ullinni föstudag og laugardag (meðan
birgðir endast).

20% af öllu Ullmax (meðan birgðir endast).
Happadrætti fyrir alla sem versla.
Blöðrur fyrir krakkana.

Opið fimmtudag 12 – 18. Föstudaginn 5. júní  opið 11 - 17 og
laugardag frá 11 - 15.

PALÓMA - VÍKURBRAUT 62
Brjáluð Stemming alla helgina. 
15 prósenta afsláttur af fatnaði 
Kolaportsstemming á gangi. Þrjú verð: 2000, 4000 og 6000. 

Fimmtudagur opið frá 10 til 20.
Föstudagur  opið frá 10 til 18.
Laugardagur opið frá 13 til 17.
Sjáumst hress og kát. 

Skeifan - víkurbraut 62
Opið allan sólarhringinn um sjómannadagshelgina.
Opið frá kl. 8 föstudaginn 5. júní og samfleytt til kl. 23:30 
á sunnudagskvöldið 7. júní. 

BRYGGJAN - Miðgarði 2
Bryggjan opnar kl. 08:00 alla morgna og allan daginn er verið
að matreiða ljúffengar súpur, baka kökur og brauð og auðvitað
hella uppá kaffi. Opið til 23:00 öll kvöld.
Föstudagur og Laugardagur. Bubbi og Vignir (Guðbrandur
Einarsson og Vignir Bergmann) leika lifandi tónlist fyrir gesti. 
Þeir félagar byrja að spila kl. 22:00 bæði kvöldin.
Frá fimmtudegi til sunnudags verða bátarnir hans Gylfa á
Bjargi til sýnis á staðnum.
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Kanturinn - Austurlenskur 
veitingastaður og bar - 
Hafnargötu 6
Austurlenskur matseðill á tilboðsverði alla helgina. 
Föstudagur: Gilzenegger, aka DJ Muscle Boy og DJ Óli Geir
halda uppi stuðinu frá miðnætti
Laugardagur: Hljómsveitin Hafrót með Grindvíkinginn Pétur
Hreinsson í broddi fylkingar leikur fyrir dansi. Hljómsveitin byrjar
að spila uppúr ellefu.

Laugardagur: KERLINGAHLAUP. Karlar bera konur sínar á
bakinu í gegnum þrautabraut.  Vegleg verðlaun. Nánari upplýsin-
gar og skráning á staðnum. Magnús Ver dæmir.

Sunnudagur: Íslandsmeistaramót í sjómanni, þrír aldurs-
flokkar. Skráning á staðnum.

Kvikan, auðlinda- og menningarhús -
Hafnargötu 12a
Opið föstudag frá kl. 10:00 til 23:00.
Opið laugardag frá kl. 10:00-18:00.
Opið sunnudag frá kl. 10:00-18:00
Þrjár glæsilegar sýningar: Saltfisksýning, Jarðorkusýning og
Guðbergsstofa.  
Slysavarnadeildin Þórkatla verður með candy-floss og annað
góðgæti til sölu í Kvikunni laugardag og sunnudag.

Salthúsið - Stamphólsvegi 2
Föstudaginn 5. júní: Diskó frá miðnætti. Ókeypis aðgangur.

Laugardaginn 6. júní: Dansleikur með hljómsveitinni Dalton frá
miðnætti. Miðaverð 2.500 kr.

Eldhúsið opið alla helgina frá kl: 12:00-22.00 

SJÓMANNASTOFAN Vör - Hafnargötu 9
Hádegishlaðborð á föstudag. Súpa, salatbar og fiskur
dagsins. 

Laugardagur: Tilboð af grillmatseðli frá 11:30-14:00
Sunnudagur: Hátíðarkvöldverður Sjómanna- og vélstjórafélags
Grindavíkur.
Vinsamlegast pantið borð tímanlega í síma 426-8570.

Sjómannastofan

VÖR

Papa´s Barinn Papa´s Barinn Papa´s Barinn Papa´s

Frítt inn alla helgina og opið fram á nótt !

Fimmtudagskvöld - DúBilló
Föstudagskvöld - Grímseyjarbræður
Laugardagskvöld - Brynjar og Óskar

Eldhúsið opið fram á nótt föstudag og
laugardag !
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Ratleikurinn er auðveldur og skemmti-
legur útivistarleikur, sem stendur frá 
upphafi Sjóarans síkáta fram að Jóns-
messu. Leitað er að  spjöldum á stöðum
sem merktir eru á ratleikskortið eða vísað
á þá. 
Í Grindavík eru margir sögustaðir. Í tilefni af
10 ára afmæli ratleiksins var farið yfir söguna
og  nokkrir góðir staðir valdir úr til upprifj-
unar. Ratleikurinn vísar á þá. Fróðleikurinn
byggir á tilgátum en stuðst er við sagnir,
örnefnalýsingar og munnmæli fólks í Grinda-
vík. Höfundur ratleiks er Sigrún Jónsd. 

Franklín.
Bókstafi og tölustafi á hverjum stað þarf  að
færa inn á lausnarblaðið og skila því í Kvikuna
ekki síðar en 20. júní. Dregið verður úr réttum
lausnum og það tilkynnt í Jónsmessugöngunni
á Þorbirni 21. júní.
Veglegir vinningar í boði.
1. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
2. Fjölskylduárskort í Bláa lónið.
3. Gjafakort í Nettó að upphæð 25.000 kr.
Ef  spjöld finnast ekki eða hafa verið færð úr
stað, vinsamlegast látið vita með því að
hringja í Kvikuna, sími 420 1190.

Söguratleikur
Grindavíkur  20152015

Söguratleikur

Með því að raða saman bókstöfunum sem eru á hverri hinna 9 stöðva á réttan hátt kemur út nafn á verum:

Nafn

Heimili

Bæjarfélag Sími 

1. Hjá Þorbirni hf  við sýningargluggana

2. Austan við Hóp, skammt frá Efri - Sundvörðu

3. Við gamla félagsheimilið Festi við Víkurbraut

4. Við Þórkötlustaðanesvita (Hópsnesvita)

5. Við sundvörðu ofan  Þórkötlustaðanesbryggju

6. Við söguskiltið við Hópið.

7. Í fjörunni við fjárhúsin í Járngerðastaðahverfi

8. Á mótum Vesturbrautar og Verbrautar

9. Suðvestan við Fornuvör og ofan við Vatnstæðið

Bókstafur Tölustafur
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Fróðleiksmolar – Númerin eiga við
viðkomandi ratleiksmerki á kortinu

1. Molda-Gnúpur og fólk hans námu land í Grindavík í kringum 940. Gnúpur er þekkt nafn á
skipum hjá Þorbirni h.f. 
2. Álfakirkja er strýtumyndaður hóll ausan við Hóp. Þar sóttu álfar kirkju.
3. Festi dregur nafn af  festi sem er í Festarfjalli. Sagan segir að ef  dóttir bóndans á Hrauni beri
sama nafn og skessan í fjallinu þá muni festin verða hennar. 
4. Þórkötlustaðanesviti (Hópsnesviti) var reistur 1928 til að lýsa sjófarendum. Vitinn var raf-
væddur árið 1961.
5. Hlaðin sundvarða var notuð sem mið af  sjó fyrir sjófarendur.
6. Í þjóðsögunni segir að bóndi Járngerðar hafi drukknaði á Járngerðarstaðasundi. Þá varð
Járngerður afar reið og grimm í hug, og mælti svo um, að þar skyldu síðan farast tuttugu skip á
réttu sundi.
7.  Í Járngerðastaðasundi voru lendingar fyrir árabáta við Fornuvör og fleiri varir eins og:
Suðurvör, Norðurvör og Staðarvör. Götunöfn í Grindavík bera þessi heiti.
8. Járngerðarstaðir er fornt höfuðból. Strax um  aldamótin 1800 var þar þegar kominn vísir að
þéttbýli. Það samanstóð af  tveimur býlum auk hjáleiganna sem byggðar voru í landi jarðarinnar.
9. Í Silfru er kista full af  silfurpeningum. Tilraunir til að ná kistunni leiða til þess að Járngerða-
staðir virðast standa í björtu báli.
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“Markmiðið er að skora mörk og vinna sigra”

Það á við í fótbolta, jarðhitavinnslu og veiturekstri. 

Óskum Grindvíkingum góðs gengis.
Fyrirtækin eru stoltir stuðningsaðilar

knattspyrnunnar í Grindavík.

HS Veitur hf

HS Orka hf

Gjögur
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Íslandsbleikja
Grindavík

Flutningaþjónusta 

Sigga
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Jón og Margeir Haustak

Lagnaþjónusta
Suðurnesja

SÍLFELL
Grindavík
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